
 Regulamin konkursu malarskiego 

„Rajski Ptak” – obraz bez użycia pędzli 

 

 

 

ORGANIZATOR  KONKURSU:  

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka  

ul. Barlickiego 2 

41-103 Siemianowice Śląskie 

tel. 32/ 22-82-053 

e-mail: sp13@mmj.pl 

 

I. Cele konkursu: 

− ekspresja wewnętrznych przeżyć poprzez aktywność artystyczną, 

− rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia, 

− rozbudzanie wrażliwości artystycznej i poczucia estetyki, 

− projekcja wewnętrznych przeżyć dziecka jako wymiar terapeutyczny, 

− prezentacja umiejętności plastycznych,  

− wykorzystanie niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego. 

 

II. Uczestnicy:  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 13 im. J. Skrzeka 

w Siemianowicach Śląskich.  

 

III. Zadanie konkursowe:  

1. Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej tytułem konkursu – „Rajski Ptak”. Praca nie 

ma narzuconej tematyki, ponieważ dotyczy sfery wyobraźni, podobnie, jak sam tytuł 

konkursu. Może zatem wyrażać wewnętrzny świat dziecka poprzez kolory 

i nierzeczywiste obiekty lub też przedstawiać otaczającą nas rzeczywistość okraszając 

ją pewną abstrakcyjną, barwną wizją. 

2. Nie wolno używać pędzli – należy użyć alternatywnych środków wyrazu artystycznego, 

np. gąbki, sztućce, sznurki, materiały, patyczki itp. 



3. Praca ma być w formacie nie przekraczającym A3  

4. Technika pracy – dowolne farby (np. akwarelowe, plakatowe, akrylowe) 

5. Forma pracy plastycznej – płaska (może być wykonana na kartce, kartonie, płótnie – 

zależne od pomysłu).  

6. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę konkursową.  

 

IV. Niezbędne informacje:  

− Prace konkursowe należy dostarczyć do jednej z koordynatorek wymienionych poniżej. 

− Pracę należy następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz klasa, do której 

uczęszcza, a także obowiązkowo informację o wykorzystanych narzędziach, czyli czym 

obraz został namalowany.  

 

Termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 06.05.2022 r. 

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych:  

Prace konkursowe ocenione zostaną przez Komisję powołaną przez Organizatora. Kryteria 

oceny pracy, to:  

− pomysłowość i nieszablonowość w tworzeniu pracy,  

− oryginalności użytych narzędzi,  

− ogólne wrażenia artystyczne,  

− samodzielność wykonania.  

 

VI. Nagrody:  

− Przewidziane są trzy nagrody główne dla najlepszych prac oraz możliwe wyróżnienia.  

− Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.  

− Ekspozycja prac konkursowych, a także wyniki konkursu podane zostaną dnia 

10.05.2022 r. na stronie internetowej organizatora: www.sp13.mmj.pl, a także 

na facebookowej stronie szkoły.  

VII. Postanowienia końcowe:  

1. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu prace konkursowe przechodzą na własność 

Organizatora. 

http://www.sp13.mmj.pl/


2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

Konkursu. 

 

Koordynatorzy konkursu:  

Dominika Kuźmiak 

Agata Moskała 

Agata Swoszowska 


